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วันที่   30  มีนาคม  2555 

 
 

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2555 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 
 

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555  ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสาขาของ  บริษัท ทีมพรีซิชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 152/8 หมู่ 3  ถนนธัญบุรี-ล าลูกกา  ต.รังสิต   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี คร้ังที่ 1/2554 
ข้อมูลประกอบ : 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่1/2554 ตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  20 
เมษายน 2554 โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2554 
ข้อมูลประกอบ : 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
ความเห็นคณะกรรมการ : 
พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2554 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ข้อมูลประกอบ : 
งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรีซิชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้
ดังนี ้
 

รายการ จ านวน 
 สินทรัพย์รวม 1,261   ล้านบาท 

 หนี้สินรวม              429   ล้านบาท  

 รายได้รวม            2,078  ล้านบาท 

 ก าไรส าหรับป ี                46  ล้านบาท 

 ก าไรต่อหุ้น              0.08  บาท / หุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ :   
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2554 ตามเอกสาร
แนบ 7 
 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลส าหรับปี 2554 
ข้อมูลประกอบ : 
ตามข้อบังคับ ข้อ 49 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจด
ทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีมพรีซิชั่น ก าหนดไว้ว่า หากไม่มีความจ าเป็นอันใด บมจ.ทีมพรีซิชั่น จะ
จ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพรีซิชั่นอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีมพรีซิชั่น มีผลก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงิน
ปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี ้

   
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2554 ปี 2553 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
2. ก าไรสุทธิ (บาท)  45,509,562 106,274,730 
3. จ านวนหุ้น (หุ้น) 566,279,715 566,279,715 
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น) 
    4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด  
    4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ 
         รวม 

 
0.080 
0.125 
0.205 

 
0.15 

- 
0.15 

5. เงินปันผลจ่าย (บาท) 
    5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด 
    5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ 
         รวม 

 
45,302,377.20 

       70,784,965.00 
     116,087,342.20 

 
84,941,957.25 

- 
84,941,957.25 

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 255.1% 79.9% 
 
อน่ึง หากที่ประชมุผู้ถือหุ้นมมีตอินุมัติการจา่ยเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราที่เสนอดังกล่าวขา้งต้นซึ่งเกินกว่าอตัราร้อยละ 
40 ดังนั้นจึงเข้าข่ายเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP 2/2550 ของบริษัท ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนมุัตโิครงการดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศใหท้ราบในภายหลังมีมติจากที่ประชมุผู้ถือ
หุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ  จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เป็น
จ านวนเงิน ทั้งส้ิน  2,340,000  บาท และจัดสรรก าไรจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลประจ าปี 2554 จ านวน 566,279,715 หุ้น 
ในอัตรารวมทั้งส้ินหุ้นละ    0.205 บาท โดยจ่ายเป็นเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวนทั้งสิ้น 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาทเป็นจ านวนเงิน  70,784,965 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (หุ้นปันผล) 
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล
แล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 
45,302,377.20 บาท ซึ่งจัดสรรจากก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)  โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ 
ข้อมูลประกอบ :  
ตามมติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ลว. 3 เมษายน 2551 วาระที่ 7.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวน 8,119,057 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่เกิดจากการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ESOP โครงการ 1/2549 และโครงการ 2/2550  บัดนี้ ESOP โครงการ 1/2549 
ได้ครบก าหนดการใช้สิทธิในวันที่ 20 มิถุนายน 2554  ตามรายละเอียดดังนี ้

โครงการ ESOP จ านวนหน่วย จ านวนสิทธิ
คงเหลือ (หน่วย) 

อัตราการใช้สิทธิ
(ต่อหน่วย) 

จ านวนหุ้นสามัญ
จัดสรร(หุ้น) คงเหลือ 

มูลค่าหุ้น (บาท) 

1/2549 5,000,000 3,006,066 2.00873 6,038,375 6,038,375 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 580,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 573,961,625  บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP 
1/2549  ที่คงเหลือหลังจากครบก าหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย วันที่ 20 มิถุนายน 2554 จ านวน 6,038,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
การลดทุนจดทะเบียน 
ข้อมูลประกอบ :  
สืบเนื่องจากบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท        
ความเห็นคณะกรรมการ : 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 70,784,965 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล   
ข้อมูลประกอบ : 
สืบเนื่องจากวาระที ่4 อันเกี่ยวกับการจ่ายหุน้ปันผล ดงันั้น บรษิัทควรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนจ านวน 70,784,965 หุ้น มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ : 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้  พจิารณาอนุมตัใิหบ้ริษทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
573,961,625  บาทเป็นทุนจดทะเบยีนใหม่เป็นจ านวน 644,746,590  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทนุจดทะเบยีนจ านวน 70,784,965 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผลตามวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อมูลประกอบ :  
สืบเนื่องจากวาระที่ 7 บริษัทควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท        
 
ความเห็นคณะกรรมการ : 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7 
 
ระเบียบวาระที่ 9    พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาทเพื่อรองรับหุ้น
ปันผล 
ข้อมูลประกอบ :  
สืบเนื่องจากบริษทัจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ ตามวาระที่ 7 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหมจ่ านวน 
70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการ : 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้  พจิารณาอนุมตัใิหจ้ัดสรรหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาท
เพื่อรองรับหุ้นปันผล 

ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ข้อมูลประกอบ :  
ตามข้อบังคับข้อ 17 ก าหนดให้ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า 
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไป
นั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 
ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน  2 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ดร.ภิรมย์       แจ่มใส   กรรมการอิสระ 
2. นายจักรพันธ์  มานัสสถติย์  กรรมการ  
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รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่วนคณุสมบัติ และค านยิามของกรรมการอิสระของบริษัทมีความ
เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ตามเอกสารแนบ 2  
 
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาคณุสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มี
ความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว เป็นผู้มีคุณธรรม ความรู ้ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั 
บริษัท และไมม่ีคุณสมบตัิต้องหา้มแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ภิรมย์   แจ่มใส และนายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์ กลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 
ข้อมูลประกอบ :  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กล่ันกรองและพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน
อัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554  
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี (บาท) 2,730,000 2,730,000 
2. ค่าบ าเหนจ็กรรมการ (บาท)   230,000   550,000 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการทั้ง 7 ท่านประจ าปี 2555
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 230,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ข้อมูลประกอบ :   
บมจ.ทีมพรีซิชั่น มีส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เปน็ผู้สอบบัญชีของบรษิัท ไม่มีความสัมพันธ์และหรือการมีส่วน
ได้เสียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร/ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ไม่ไดเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั
ย่อยที่ต่างประเทศ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเห็นว่า ส านักงาน ดร.วริัช แอนด ์แอสโซซิเอทส ์เป็นหน่วยงานทีม่ีความน่าเชื่อถือ มี
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพยีงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งส านักงาน ดร.วิรัช 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจ าป2ี555 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในป ี2555 ดังนี้ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2555 ปี 2554 
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) 805,000 805,000 
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริม
การลงทุน (ต่อฉบับ) 

 30,000  30,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ :  
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นสมควรให้ ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้  
1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังนี ้
         จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
1. ดร. วิรัช       อภิเมธีธ ารง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378                     5 ปี 
2. นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196                      7 ปี 
3. นายอภิรกัษ์  อติอนุวรรตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202            0 ปี   
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี2555 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ 
2)  อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2555 ไม่เกิน 805,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท   
 
ระเบียบวาระที่ 13  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
อน่ีง  บริษัทฯ  ไดก้ าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดทีี ่8 มีนาคม  2555  (Record date) 
และสิทธิในการรบัเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์ฯ  โดยวธิีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกรท์ี่ 9 มีนาคม 2555 
หมายเหตุ การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมคีวามไมแ่น่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

จึงเรียนมาเพื่อเชญิท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ  และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้  กรุณากรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมา
พร้อมนีใ้ห้ครบถว้นสมบูรณแ์ละติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริม่การประชุม 

 
พร้อมกันนี้บริษทัฯ ไดจ้ัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้ารว่มประชุมผูถ้ือหุ้นในวันที่ 

25 เมษายน 2555 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรพัย์ ในเวลา 8.00 น. ทั้งนี้
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บรษิัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02 5772350 ต่อ 1601 หรือ
น าส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.com หรือ โทรสารหมายเลข            
02-5771705 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2555 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
                   
 

           ( นายจักรพันธ์     มานสัสถิตย์ )   
         ประธานกรรมการ 

mailto:ir@teampcba.com


 - 9 - 

เอกสารแนบ  1 
 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2554 

  บริษัท ทีมพรีซชิั่น จ ากัด  (มหาชน) 
   …………………………………………………………………………….. 
 
เวลาและสถานที ่
     
  ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  ณ   สาขาของ  บริษัท   ทมีพรีซิชั่น  จ ากัด  (มหาชน) เลขที่  152/8  หมู่ 3                        
ถนนธัญบุร-ีล าลูกกา  ต.รังสิต    อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธาน ี 
 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 
 

 นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบรษิัทฯ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่ประชุม   ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและได้แจ้งใหท้ี่ประชมุทราบว่า จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทัมทีั้งหมด 566,279,715 หุ้น และมีจ านวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมด 962 คน ในวันนีม้ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 32   ราย นับเปน็จ านวนหุ้นได้   448,495,748  
หุ้น     เท่ากบัร้อยละ 79.20  ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชมุตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ จึงขอเปิดการประชมุ ณ บัดนี้ 
   

จากน้ันประธานไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษัท  และผู้รับเชิญเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 1. รศ .ดร.ไพบูลย ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ 
                 บรหิารความเส่ียง 

2. ดร.ภิรมย ์ แจม่ใส  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ 
     สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัย  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสุรัตน ์ เพชรมุณี  กรรมการและ เลขานุการบริษัท 
5. นางวสรา  โชติธรรมรัตน ์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
6. นางมาลิภา มานัสสถิตย ์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
7. นายจักรพันธ์    มานัสสถิตย ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   

 ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชมุ 
 1.  นายสุเมธ คงใหม ่ ตัวแทนผู้สอบบัญชจีากส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส ์
      และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนบัคะแนน 
 2. นายเมธ ี ภิญโญโชตวิงศ ์ ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย ส านักงานสมธรรมและเมธ ี
จากน้ันประธานฯได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี ชี้แจงวิธกีารลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ทีม่าประชมุด้วย
ตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
 

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนี่งเสียงต่อหนึง่หุ้น 
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
3. การออกเสียงลงมตใิดๆหรือการอนุมตักิิจการใดในทีป่ระชมุผุ้ถือหุน้จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบจากเสียง

ข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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4. การออกเสียงลงมตใินแตล่ะวาระถา้ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียงใหถ้อืวา่ผู้ถือหุน้เหน็ชอบ

หรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ แต่หากมีผูถ้ือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่
บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วสง่ให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรคะแนน ทัง้นี้ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิัทจะน า
คะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
 

ส่วนผู้ถือหุ้นทีท่ าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นน้ัน บริษทัได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ล้ว 

 

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี คร้ังที่ 1/2553 
  

 ประธานฯ เสนอ    ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี ครั้งที่ 1/2553  
  ซึ่งได้ประชมุเมื่อวันที่  8  เมษายน  2553 ซึ่งรายงานดังกล่าวจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพจิารณา 
  พร้อมกับหนังสือเชิญประชมุแล้ว  
 

มติ                    ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวันที ่
8  เมษายน  2553 

   

 โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 

                             ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
                                         งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
       

 วาระที่ 2     พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี พ.ศ.  2553 
 

 ประธานฯ  ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้า อัตราส่วน 
  ก าไรขั้นต้น อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายย้อนหลัง 8 ปี และการลงทุนของบริษัท 

ตลอดจนการได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ 
ปี 2553  และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นต้น  

   

 มต ิ ที่ประชมุได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553  
ดังกล่าวข้างต้น 

 
วาระที่ 3        พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2553 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิและบัญชี เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

นางวสรา โชตธิรรมรัตน ์ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงตัวเลขทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญในงบดุล และงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุด    วันที ่31 ธันวาคม 2553  
 

                 ประธานฯ เสนอ ให้ทีป่ระชมุสมควรอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด    วันที่ 31    
   ธันวาคม 2553 และส่วนรายงานผู้สอบบัญชขีองงบการเงินประจ าปี 2553 สรุปได้ว่า 
   เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข 
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                 มติ ที่ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบดุล  และ   งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี    
 ส้ินสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรับทราบรายงานผู้สอบบญัชี  ตามที่ประธานฯ  เสนอ   

  

 โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และอนุมัติการจา่ยเงินปันผลส าหรับปี 2553 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชีแ้จงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี   

 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
5,237,500 บาท และจัดสรรก าไรจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2553 จ านวน 566,279,915 หุ้น ใน
อัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 84,941,957.25 บาท ซึ่งจัดสรรจากก าไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 
โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554  

 

 มติ ที่ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติการจา่ยเงินปันผล ตามทีป่ระธานเสนอ           
 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับและ ในการประชุมครั้งนี้มี

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน  พร้อมทั้งกล่าวประวัติโดยย่อ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ 

 

 1. นายชัย   จรุงธนาภิบาล 
 ประธานฯ เสนอ ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตั้ง นายชยั จรุงธนาภบิาล กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ 

 

 มติ        ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ นายชยั  จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
ของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
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 2. นางวสรา โชติธรรมรัตน ์
 ประธานฯ เสนอ ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตั้ง นางวสรา โชตธิรรมรตัน์ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง 

 

 มติ ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ นางมาลิภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

 3. นางสุรัตน์  เพชรมุณี 

 ประธานฯ เสนอ ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตั้ง นางสุรัตน์  เพชรมุณี กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง 

 

 มติ        ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี ให้กลับเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2554 

ประธานฯได้ชี้แจงตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของปี 2554 เปรียบทียบกับปี 2553 ดังนั้นในปี 
2554 คณะกรรมการมีความเห็นขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,730,000 บาทซึ่งเท่ากับปีก่อน และ
มีค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี จ านวนเงินรวม 550,000 บาท  

มติ  ที่ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าป ี
2554 รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาทต่อปี และค่าบ าเหน็จกรรมการจ านวนเงิน
รวม 550,000 บาท 

 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงกฏข้อบังคับของบริษัท ข้อ57 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี

แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ และนอกจากนี้ ข้อบังคับข้อ 58 ผู้สอบบัญชีควรได้
ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด หลังจากนั้น ได้น าเสนอตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 
เปรียบเทียบกับปี 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าเป็น
ส านักงานผู้สอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ และคิดค่าบริการสอบบัญชีที่เหมาะสม  
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 จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร . วิรัช    อภิเมธีธ ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติ
อนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202  แห่ง ส านักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯในปี 2554 
 

 มติ ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิให้แตง่ตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามดังกล่าว
ข้างต้น  
 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  

ต่อมาประธานฯ ได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อปีในปี 2554 ไม่เกิน 805,000 
บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท 
 
 มติ ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชตีามที่เสนอข้างต้น  

 

โดยมผีู้ถือหุ้นออกเสียงลงมต ิ  ดังนี้ 
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 

 -ไม่มี – 
 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆซึง่มีค าถามค าตอบดงัต่อไปนี้ 
 

 ค าถาม 1)  สึนามิที่เกิดขึ้นทีญ่ี่ปุ่น  ท าใหม้ีผลกระทบต่อบริษทัอย่างไรบ้าง 
 ประธานฯ ตอบ บริษัทตรวจสอบข้อมูลเแล้ว  ในภาพรวมปรากฎว่าสึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครั้งนี้มีผลกระทบ

ต่อสินค้าด้านอิเล็กทรอนิคส์พอสมควร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าบางรายที่จ าเป็นต้องใช้
วัตถุดิบที่ผลิตในเมืองเซนไดหรือฟูกูชิมะ  ส่วนผลกระทบจะรุนแรงหรือไม่  ขึ้นอยู่กับความ
พิเศษของวัตถุดิบชิ้นน้ัน  อาจแก้ปัญหาโดยการใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนได้  ส่วนผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  นั้น  ในระยะเวลา  2-3 เดือนข้างหน้า  ไม่มีผลกระทบ  เนื่องจาก
บริษัทฯ  ได้มีการส่ังซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าแล้ว  ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ  ก าลังติดตามประเมินผลว่า
จะมีผลกระทบในระยะยาวหรือไม่อย่างไร   

 

 ค าถาม 2) จากงบดุลหน้า 35 ประจ าปี 2553 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว  9,100,000 บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว  และจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท  ทางบริษัทมีนโยบายในการ
จัดการความเส่ียงด้านนี้อย่างไร 

 
 
 



 - 14 - 

 
 คุณวสรา   จากข้อมูลในงบการเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาวมี  2  ส่วน คือ  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด 
 โชติธรรมรัตน์   ช าระภายในหนึ่งปี  จ านวน  29  ล้านบาท  และเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ  88 ล้านบาท  รวม 
 ตอบ เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในงบการเงินทั้งส้ิน  117  ล้านบาท  ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่กู้ยืมมาเพื่อ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  คือ เครื่องจักร  การกู้ยืมมีการท าสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกับ
ทางธนาคาร  เนื่องจากบริษัทฯ  เป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารมาตลอด  อัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมจึงได้ในอัตราพิเศษ  ซึ่งถ้าวิเคราะห์จากงบการเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาวนี้  จะสัมพันธ์กับ
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ถาวร 

 
 ค าถาม 3) บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  มีรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ  ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัท  
บริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างไร 

 
 คุณวสรา บริษัทฯ  มีรายการที่เก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ทั้งด้านรับและด้านจ่าย   
 โชติธรรมรัตน์ บริษัทฯ  จึงมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านการรับเงินและการจ่ายเงินที่เป็น 
 ตอบ เงินตราต่างประเทศ  โดยการท า Forward  Contract  ทุกครั้ง  เพื่อป้องกันความเส่ียงที่เกิด

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
 ค าถาม 4) ผลประกอบการปี 2554 ไตรมาสแรก  เปรียบเทยีบกับปี 2553 ไตรมาสแรก  และปี 2554  

ทั้งปี  คาดว่าจะดขีึ้นหรือไม ่
 ประธานฯ ตอบ ผลประกอบการไตรมาสแรก  ของปี  2554  น่าจะดีกว่าไตรมาสแรก  ของปี  2553  ส่วน

ภาพรวมทั้งปี 2554 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยู่กับสภาวะความเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจสภาวะตลาด อุตสาหกรรมและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงมีความไม่
แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คงต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวกับสภาวะการณ์ต่างๆ  

 
 ค าถาม 5) ผู้ถือหุ้นขอเยี่ยมชมโรงงานในวนัน้ีได้หรือไม ่
 ประธานฯ ตอบ เยี่ยมชมได้ ด้วยความยินดี และจะให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิัทฯ พาเยี่ยมชมหลังเสร็จสิ้นการ

ประชุม 
  
 
จากน้ัน ไมม่ีผูถ้ือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเตมิอีก ดังนั้น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นพร้อมขอให้ผูถ้ือหุ้นกรอก
แบบประเมิน เพื่อน าข้อคิดเห็นไปปรับปรุงครั้งต่อไป และกล่าวปดิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 
 
 

 
ปิดประชมุเวลา  11.20 น. 
        
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย)์ 
       ประธานที่ประชมุฯ  
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  เอกสารแนบ  2 

 
นิยามกรรมการอิสระ 

 
 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าที่คุม้ครอง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทยีมกัน  

 
กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)ได ้

 
           ทั้งนี้ นิยามกรรมการอสิระดังกล่าวมีความเขม้งวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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เอกสารแนบ  3 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง   กรรมการอิสระ  

 
ชื่อ – นามสกุล     นายชัย จรุงธนาภิบาล  
ต าแหน่งใน บมจ.ทมีพรีซิชั่น   กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ     58 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) 
วาระการด ารงต าแหน่ง    คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
การถือหุ้นในบมจ.ทมีพรีซิชั่น   0.23% 
การศึกษา      บัญชมีหาบัณฑติ - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

บัญชบีัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    DCP 29/2546 

ACP 4/2548 
ประสบการณ์ท างาน      ปี2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป 

    ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                               บมจ. ทีมพรีซชิั่น 

        
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554 

- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ               7/7 ครั้ง   
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ           5/5 ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง    
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   1/1 ครั้ง 
-  การเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2554    1/1 ครัง้ 

 
คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มปีระวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 

  ไม่มปีระวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอื่น      ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบยีนอ่ืน (ไม่รวมบริษัทย่อย)   ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท   ไมม่ ี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฏหมาย       ไม่ม ี
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                                                                                                                                                เอกสารแนบ  3 
ประกอบพิจารณาในวาระที1่0 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและข้อมูลของกรรมการ
อิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น       
 
ชื่อ – นามสกุล     ดร.ภิรมย์  แจม่ใส  
ต าแหน่งใน บมจ.ทมีพรีซิชั่น   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ     57 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) 
วาระการด ารงต าแหน่ง    คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) 
การถือหุ้นในบมจ.ทมีพรีซิชั่น   0.30 % 
การศึกษา      ปริญญาเอก  

Ecole Centrale des Arts & Manufactures 
      คณะวิศวกรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    DAPปี2548, ACP ปี2548 
      DCPปี2550, RCC ปี2550 
ประสบการณ์ท างาน      ปี2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
      บริษัท 49 คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเมนต์ จ ากัด 
      ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ 
                                       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
      ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ทมีพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน)  
   
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554 

- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ               7/7 ครั้ง   
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ           5/5 ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   1/1 ครัง้ 
- การเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2554    1/1 ครัง้ 

 
คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มปีระวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 

  ไม่มปีระวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอื่น      ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบยีนอ่ืน (ไม่รวมบริษัทย่อย)   ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท   ไมม่ ี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฏหมาย       ไม่ม ี
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  เอกสารแนบ  3 
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น                                                         
ชื่อ – นามสกุล     รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวฒันา  
ต าแหน่งใน บมจ.ทมีพรีซิชั่น   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ    
อาย ุ     58 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2544 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) 
วาระการด ารงต าแหน่ง    คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) 
การถือหุ้นในบมจ.ทมีพรีซิชั่น   ไม่ม ี
การศึกษา     ปริญญาเอก  

มหาวิทยาลัยมิสซิซซิปปี้ สหรัฐอเมริกา 
      คณะบริหารธุรกจิ สาขาการเงิน 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    DCP ปี 2544 
ประสบการณ์ท างาน      ปี2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ 
      ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.                                                  
      ปี2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  
      ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทมีพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ               6/7 ครั้ง   
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ           4/5 ครั้ง 
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   1/1 ครัง้ 
- การเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2554    1/1 ครัง้ 

 
คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มปีระวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 
   ไม่มปีระวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอื่น      ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบยีนอ่ืน (ไม่รวมบริษัทย่อย)   ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท   ไมม่ ี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฏหมาย       ไม่ม ี
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ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 10 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เอกสารแนบ3
ข้อมูลกรรมการ        
ชื่อ – นามสกุล     นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์   
ต าแหน่งใน บมจ.ทมีพรีซิชั่น   ประธานกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  
อาย ุ     58 ปี    
วันเริ่มต้นต าแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพรีซิชั่น  ปี 2539 – ปัจจุบัน 
การถือหุ้นในบมจ.ทมีพรีซิชั่น   17.86 % 
 
การศึกษา      ปรญิญาโท  

มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย คณะบริหารธุรกจิ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    หลักสูตร DAP ปี2546 
      หลักสูตร DCP ปี2546 
      หลักสูตร RCP ปี2550 
      หลักสูตร RCC ปี2550 
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) ปี2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                         บมจ.ทมีพรีซชิั่น 
  ปี2552      ประธานกรรมการ 
  ปี2544 – 2551    ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       
    บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554 

- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท               7/7 ครั้ง  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน         1/1 ครัง้  
- การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     1/1 ครัง้ 
- การเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2554     1/1 ครัง้ 

 
 คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มปีระวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต 
   ไม่มปีระวัติการท ารายงานที่อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอื่น      ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบยีนอ่ืน (ไม่รวมบริษัทย่อย)   มี 2 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท   ไมม่ ี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฏหมาย       เป็น 
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เอกสารแนบ 4 
 

ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบ

ที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้
เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือ
หุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่
จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 
        ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  

1. กรณีผู้ถือหุ้นมารว่มประชมุด้วยตนเอง : 
- หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการ
เปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน 

และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้อง 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 

        ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบุคคลมารว่มประชมุด้วยตนเอง : 

- หนังสือเชิญที่บริษทัได้จัดส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ

มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น 
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2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ 
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ1 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ 
 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดง
ตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่  ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปล 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัศโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาติประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

การออกเสยีงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหนั้บหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้น 
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในข้อประชมุข้อใด ห้ามมิใหอ้อกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้

ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่
มีข้อห้าม 

3. ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน 
กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไวใ้น
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงทีผู่้ถือหุ้นมอบฉนัทะล่วงหน้า
ใหแ้ก่กรรมการทีบ่ริษัทเสนอชื่อ 

4. ประธานจะแจง้ให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนน
เสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่
ละวาระจะใชจ้ านวนหุ้นของผู้เขา้ร่วมประชุมล่าสุด 
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เอกสารแนบ 5 
 

ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) 
     กรณีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทใหจ้ัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือ จังหวัด ใกล้เคียง หรือ 

ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราว  อื่น 
ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้า (25)คนซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือใน
ฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อ
การใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชมุระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อทีป่ระชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ 

 
อน่ึงค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นน้ัน ให้โฆษณาในหนังสือพิมพต์ิดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชมุไม่น้อย
กว่า สาม (3) วัน 

ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชมุ
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยังผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี้ไม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36  ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รบัมอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชมุทีม่อบฉันทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุไม่เสรจ็ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผูถ้ือ

หุ้นซ่ึงมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชมุไม่ 
เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน เวลา ที่ประชมุครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่า  
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ ทั้งนีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมดว้ย 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเปน็ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 39 ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเปน็พิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมไิด้ นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
ข้อ 40. การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนุมตักิิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รบัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง

ข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตใ่นกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกจิการของบรษิัทมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบรษิทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกจิการกับบุคคลอ่ืนโดยมวีัตถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษทั 
จ. การควบบริษทั การเลิกบริษัท 

 
หมายเหต ุ  :  หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2554 แบบรูปเล่ม 
        กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1601 
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เอกสารแนบ 6 
แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพรีซชิั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู3่ ถ.ธญับุร-ีล าลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุร ีจ.ปทมุธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350 

 

 


